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Przekazanie studentom umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy z zakresu organizacji produkcji w celu stworzenia projektu
systemu produkcyjnego.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Brak wymagań wstępnych.
Efekty kształcenia dla kursu (EKP)
Odniesienie do modułowych
efektów kształcenia (EKM)

Wiedza:
Umiejętności:
EKP1

EKP2

Absolwent potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem wiedzy z
zakresu organizacji procesów i systemów produkcyjnych oraz stosowanych w nich systemów
informatycznych.
Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu rozwiązywania problemów z zakresu organizacji
procesów i systemów produkcyjnych przez właściwy dobór źródeł informacji i metod, dokonywanie analizy,
oceny oraz syntezy wyników, a także twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji.

Absolwent potrafi przeprowadzić wieloaspektową krytyczną analizę istniejących rozwiązań technicznych i
procesowych oraz zaproponować ich usprawnienia, modyfikacje lub modernizacje w odniesieniu do
projektowanych procesów i systemów produkcyjnych.
Absolwent potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich o charakterze
projektowym z zakresu organizacji procesów produkcyjnych wykorzystać metody analityczne z
EKP4 uwzględnieniem nowych osiągnięć z zakresu techniki i technologii, integrować wiedzę z zakresu inżynierii
produkcji oraz budowy i eksploatacji maszyn oraz potrafi zastosować podejście systemowe, uwzględniające
także aspekty ekonomiczne.
Absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich z zakresu organizacji
systemów produkcyjnych (oraz ich rozwiązywaniu) wykorzystać metody analityczne z uwzględnieniem
EKP5
nowych osiągnięć z zakresu techniki zarządzania produkcją, z uwzględnieniem aspektów systemowych oraz
ekonomicznych.
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Tematyka zajęć (bloku zajęć)
Wprowadzenie orgaznizacyjne, przekazanie informacji dotyczących zaliczenia kursu. Omówienie wymogów formalnych dotyczących
sposobu opracowania dokumentacji projektu. Podział na grupy projektowe oraz wybór lidera grupy.
Charakterystyka wyrobu i procesu produkcyjnego, w tym: charakterystyka wyrobu, struktura konstrukcyjna, opis procesu
technologicznego,
struktura
procesu
produkcyjnego
wg faz technologicznych, zasoby produkcyjne (środki produkcji – środki pracy,
Opracowanie
programu
produkcji.
Konsultacje
projektów.
Dobór wielkości partii produkcyjnej. Konsultacje projektów.
Określenie długotrwałości cyklu produkcyjnego. Konsultacje projektów.
Analiza zapasów produkcji w toku. Konsultacje projektów.
Zaprojektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych. Konsultacje projektów.
Organizacja pracy i obsługi stanowisk roboczych. Konsultacje projektów.
SUMA GODZIN
Narzędzia dydaktyczne

Liczba godzin

Powiązanie z efektem
kształcenia dla kursu
(symbol EKP)
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EKP1-EKP5

2
2
2
2
2
2
14

EKP1-EKP5
EKP1-EKP5
EKP1-EKP5
EKP1-EKP5
EKP1-EKP5
EKP1-EKP5

podręczniki akademickie
Sposoby oceny

L.p.
1

L.p.
1
2

Oznaczenie efektów kształcenia dla kursu
(EKP)
EKP1-EKP5

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia
ocena projektu

Zasady oceny
Ocena zależy od oceny stopnia realizacji poszczególnych części projektu w odniesieniu do wytycznych.
Wymagane jest spełnienie wymagań w co najmniej 60% (na ocenę dostateczną).
Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Udział w zajęciach projektowych
Opracowywanie sprawozdania z zajęć projektowych w formie zwartej dokumentacji projektu
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA KURSU
w tym liczba ECTS dla zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego
w tym szacunkowo dla zajęć praktycznych
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Autor Treści Kursu

Podpis

Osoba Odpowiedzialna Dydaktycznie

Koordynator KRK

Podpis

Podpis

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
14
49
63
[2.5] ECTS
0,5
2,5

